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DOKUMENTY 

Newsletter Pápežskej rady pre rodinu prináša správy 
z oblasti činnosti dikastéria v ostatnom období a infor-
muje o významných podujatiach v oblasti pastorácie ro-
dín vo svete. 

Významnou udalosťou v tomto smere bolo Stretnu-
tie Svätého Otca so seniormi a starými rodičmi z celého 
sveta, ktoré zorganizovala pápežská rada 28. septembra 
t.r. na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne pod názvom: 
„Požehnanie dlhého života“. V rámci podujatia, na kto-
rom sa zúčastnilo okolo 40 tisíc ľudí z 20 krajín sveta, 
odzneli viaceré svedectvá o zmysle staroby. Pápež Fran-
tišek vo svojom príhovore zdôraznil, že domovy pre se-
niorov by mali byť „pľúcami“ ľudskosti a vyzval prítom-
ných k modlitbe za blížiacu sa mimoriadnu synodu. 

V tejto súvislosti Newsletter informuje o podujatiach 
pripravených dikastériom v rámci „Roku synody“(od 
októbra 2014, keď prebiehala mimoriadna biskupská 
synoda do októbra 2015, keď sa bude konať riadne zasa-
danie tejto synody). Ide predovšetkým o aktivity spojené 
s prípravou na Ôsme svetové stretnutie rodín (Philadel-
phia, 22.-27. september  2015). Pápežská rada pre rodi-
nu v spolupráci s philadelphskou arcidiecézou zostavili 
prípravné katechézy na toto podujatie pod názvom: „Na-
šim poslaním je láska: naplno žitá rodina“. Ide o desať 
katechéz, ktoré sa týkajú rozličných tém: Stvorení pre ra-
dosť; Poslanie milovať; Význam ľudskej sexuality; Dva-
ja sa stanú jedným; Vytvárať budúcnosť; Každá láska 
prináša plody; Svetlo v temnom svete; Domov pre zra-
nené srdce; Povaha a úloha Cirkvi ako matky, učiteľky 
a rodiny; Zvoliť si život. K dispozícii sú aj katechetické 
materiály pre deti a mládež, vypracované na základe vyš-
šie uvedených katechéz. Tieto didaktické materiály sú 
rozdelené podľa veku detí a sú pomôckou pre učiteľov 
i katechétov, pri priblížovaní tém jednotlivých katechéz, 
určených dospelým, deťom.

V rámci prípravy na Svetové stretnutie rodín vo Phi-
ladelphii spustila philadelphská arcidiecéza v spolupráci 
s dikastériom projekt digitálne sviečky, ktorých kúpou 
možno prispieť na podporu podujatia. Patrónmi stretnu-
tia sú sv. Ján Pavol II. a sv. Gianna (Jana) Berettová-Mol-
lová. Bol tiež predstavený oficiálny obraz stretnutia, na

ktorom sú okrem Svätej rodiny (Ježiš, Panna Mária a sv. 
Jozef) zobrazení aj rodičia Panny Márie, sv. Joachim 
a sv. Anna, čím sa pripomína, že kresťanská rodina za-
hŕňa nielen mladých, ale aj starých, a chce sa poukázať aj 
na vzťahy medzi generáciami. Viac informácií o podujatí 
sa možno dozvedieť na oficiálnej internetovej stránke:
www.worldmeeting2015.org .

Newsletter tiež informuje o stretnutí predsedu PRpR 
Mons. Pagliu s biskupmi Strednej Afriky a o interview 
sekretára pápežskej rady Mons. Laffita v USA pre kato-
lícku televíznu stanicu EWTN.

Pápežská rada pripravuje v budúcnosti viacero podu-
jatí. Ide napr. o medzinárodný kongres s cieľom spoločne 
sa zamýšľať nad mimoriadnou synodou o rodine, ktorý 
je určený  pro-rodinným a pro-life združeniam, hnutiam 
a skupinám, a ktorý sa uskutoční 22.-24. januára 2015 
v Ríme. Ďalej to bude modlitebná vigília v Bazilike San-
ta Maria Maggiore pri príležitosti 20. výročia vydania 
encykliky pápeža Jána Pavla II. Evangelium vitae (24. 
marca 2015). Okrem toho sa tiež plánuje študijný semi-
nár na tému „Rodina – zdroj pre spoločnosť“.

Newsletter tiež informuje o tom, že v štáte Panama sa 
od 4. do 9. augusta t.r. konal prvý kongres latinskoameric-
kého kontinentu o pastorácii rodín pod názvom: „Rodina 
a rozvoj spoločnosti k plnšiemu životu a misionárskemu 
spoločenstvu“. Podujatie zorganizovala Biskupská rada 
Latinskej Ameriky(CELAM), ktorá združuje biskupské 
konferencie tohto kontinentu s cieľom uvažovať o sociá- 
lnych a teologických aspektoch pastorácie rodín, ktoré sú 
bohatstvom pre spoločnosť.

Newsletter tiež prináša informácie z oblasti pastorácie 
rodín vo svete. Publikuje napr. Pastiersky list mexického 
biskupa Mons. Chavolla Ramosa, ktorý má na starosti 
pastoráciu rodín v rámci Mexickej biskupskej konferen-
cie, adresovaný seniorom pod názvom „Aby v žiadnej 
rodine nechýbalo vaše slovo“. Téme rodiny a jej výzvam 
v súčasnom svete sa venovalo aj 38. generálne zasadanie 
duchovenstva v Senegale (15.-19. septembra t.r.), na kto-
rom sa zúčastnilo vyše 200 kňazov zo senegalských die-
céz. V Českej republike v Žďáre nad Sázavou sa konala 
29. a 30. augusta  2014 Národná púť rodín.                              -sg- 

Pápežská rada pre rodinu
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COMECE a OCIPE

Europeinfos
N. 175/2014, Brusel, Belgicko

ZAHRANIČNÉ BISKUPSKÉ KONFERENCIE

Októbrové číslo periodika Europeinfos sa  venuje 
rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva. 
Podľa neho sa vo Francúzsku zákazom úplného 
zahaľovania tváre na verejnom priestranstve, teda 
zákazom  nosenia burky a nikábu  neporušujú ľud-
ské práva. Francúzska vláda zdôvodňovala zákaz 
tým, že chráni bezpečnosť na verejnosti a že jej ide 
o rovnoprávne zaobchádzanie s mužom a ženou, 
o úctu voči ľudskej dôstojnosti. Ďalším dôvodom 
malo byť naplnenie minimálnych požiadaviek spo-
ločenského spolužitia, pričom tvár zohráva veľkú 
úlohu v sociálnej interakcii a  závoj, ktorý by ju za-
krýval, môže narušiť práva iných osôb. Sudcovia 
nepovažujú svoje rozhodnutie za nábožensky mo-
tivované.  Zároveň však upozorňujú na nebezpe-
čenstvo, ktoré vzniká týmto zákazom. Pri porušení 
zákazu sú ženy vystavené ohrozeniu vlastnej iden-
tity, protiislamským prejavom a štát takto prispieva 
k vzniku predsudkov a netolerancie. Autor článku, 
Alessandro Calcagno, sa kriticky stavia k rozhod-
nutiu súdu a upozorňuje na návrh „Piatej smerni-
ce o rovnakom zaobchádzaní“, ktorá prešla v Rade 
EÚ bezo zmeny a ktorá hovorí, že „sa netýka opa-
trení jednotlivých štátov, ktoré povoľujú či zaka-
zujú nosenie náboženských symbolov“. Calcagno 
spochybňuje, či  možno označiť závery procesu, za 
prejav tolerancie v rámci spoločnosti. Podľa neho 

je oblečenie prejavom vlastnej osobnosti a iden-
tity a kladie si otázku, či sú náboženské symboly 
a oblečenie  rešpektované vo verejnom priestore. 
Upozorňuje však tiež na druhú stranu mince, a sí-
ce na riziko kritiky spomínaného rozhodnutia súdu. 
Takto by bolo možné označiť napríklad aj ženskú 
obriezku za nábožensky motivovanú. To by v ko-
nečnom dôsledku mohlo viesť v Európe k tomu, 
že v mene tolerancie a akceptovania by sa prijali 
praktiky, ktoré vykonávajú takéto spoločenstvá. Na 
záver článku autor uvádza ďalšie rozhodnutie súdu, 
podľa ktorého zdravotná sestra v štátnej nemocnici 
nesmie nosiť na pracovisku kríž (Veľká Británia) 
a pýta sa, či šlo o politicky korektné rozhodnutie. 
Pripomína tiež, že aj toto najnovšie rozhodnutie 
súdu poukazuje na taký problém v rámci európske-
ho priestoru, ktorým sa do budúcna budú musieť 
zaoberať aj ďalšie krajiny, a ktorého najlepšie rie-
šenie podľa neho ešte len treba nájsť.

Ďalšie príspevky časopisu sa venujú novembro- 
vej návšteve pápeža v europarlamente, zmluve 
o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu 
a investícií z pohľadu odborov, spravodlivej ener-
getickej únii, projektom kresťanských mládežníc-
kych organizácií v oblasti ochrany klímy a tiež 
tomu, či je konanie EÚ dostatočné v otázke riešenia 
aktuálnych vojenských konfliktov.                       -ľh-

Tak Rakúska biskupská konferencia, ako aj Ne-
mecká biskupská konferencia sa aktuálne zaobe-
rajú problematikou ľudskej dôstojnosti v kontexte 
zomierania.

Rakúski biskupi na stránkach svojho informač-
níka opäť zdôrazňujú, že podporujú všetky politic-
ké a spoločenské snahy, ktoré sú zamerané na  zá-
kaz aktívnej eutanázie a  vybudovanie paliatívnej 
a hospicovej starostlivosti. Zvlášť vítajú aj úsilie 
o zmenu legislatívy, v podobe zakotvenia zákazu 
aktívnej eutanázie v ústave. 

Nemeckí biskupi zasa vydávajú osemstránkový 
informačný leták s cieľom poukázať na rešpektova-
nie ľudskej dôstojnosti v čase zomierania. Dávajú do 
pozornosti potrebu chrániť ľudský život až do jeho 
poslednej chvíle a teda hovoriť o ľudskej dôstojnosti 
v bezprostrednej blízkosti smrti. Katolícka cirkev sa 
takto jasne a dôrazne vyjadruje proti všetkým for-
mám aktívnej eutanázie a pomoci pri nej. Súčasťou 
brožúrky je aj slovník najdôležitejších odborných vý-
razov a zoznam webstránok, ktoré ponúkajú pomoc 
v danej oblati.                                                             -ľh-

Rakúska a Nemecká biskupská konferencia

Ľudská dôstojnosť a zomieranie 
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Talianska biskupská konferencia 
Notiziario CEI N. 2/2014

Piate tohoročné číslo dokumentov francúzskych bisku-
pov predstavuje 60-ročné dejiny diela Mission de France 
zameraného na misionársku činnosť a všetko, čo s ňou 
súvisí. Už v roku 1941 francúzski kardináli a arcibiskupi 
na podnet kardinála Suharda založili interdiecézny misij-
ný seminár, kde sa pripravovali kňazi na špeciálne pôso-
benie v sekularizovanej spoločnosti. Toto rozhodnutie sú-
viselo s historickým vývojom vo Francúzsku, kde došlo 
k rozsiahlemu odkresťančeniu vidieka a predmestských 
oblastí. Kňazi a diakoni patriaci k tomuto združeniu sa 
podieľali na každodennom živote pracujúcich, žili v ich 
štvrtiach a zapájali sa do činnosti ich združení. V roku 
1954 pápež Pius XII. apoštolskou konštitúciou Omnium 
ecclesiarum sollicitudo povýšil Mission de France na 
územnú prelatúru. Postupne sa do jej misionárskej čin-
nosti zapájali aj laici, manželské páry, rodiny i slobodní, 
a vzniklo tak misijné spoločenstvo. Jeho členovia vedú 
dialóg s nekresťanmi, a najmä s tými najbiednejšími, na 
perifériách miest či na vidieku, pôsobiac v oblasti vzde-

lávania, zdravotníctva, práce i medzi prisťahovalcami. 
Členstvo v spoločenstve Mission de France predpokladá: 
osobný modlitebný život zameraný na ciele misií; život 
v komunite, kde sa uskutočňuje vzájomné prijatie a spo-
ločná modlitba; účasť na spoločných reflexiách i finan-
ciách. Tri základné aspekty takejto misie sú: usilovať sa 
o správne kresťanské postoje, prežívať Cirkev ako mies-
to stretnutia a dialógu, interpretovať kresťanskú vieru pre 
dnešok. V publikácii sa ďalej možno dočítať o spôsobe 
seminárnej formácie, ako aj o založení školy pre misie 
a rôznych kurzoch pre mladých i starších dospelých, 
ktoré im majú pomôcť pri misionárskom pôsobení. Je tu 
tiež priblížený život misijných skupín a prostriedky vyu-
žívané pri týchto misiách. V prílohe dokumentu nájdeme 
stručnú históriu Mission de France, odkazy na cirkevné 
dokumenty týkajúce sa misií, chronologické odkazy na 
rozvoj moslimsko-kresťanského dialógu, organizačnú 
štruktúru prelatúry, štatistické a ďalšie údaje o jej činnos-
ti.

Generálny sekretariát Konferencie biskupov Francúzska

Francúzske misie: 60 rokov misijného nadšenia
Documents Episcopat N. 5/2014

Spravodajca Talianskej biskupskej konferencie (CEI) 
publikuje viaceré dokumenty. Ide v prvom rade o Smer-
nice pre prípady sexuálneho zneužívania mladistvých 
zo strany kléru, ktoré boli schválené na zasadaní Stá-
lej rady CEI v januári 2014. Dokument je rozdelený na 
tri časti: prvá časť sa týka kánonického postupu, druhá 
trestného aspektu a spolupráce s príslušnými štátnymi 
autoritami; v tretej časti sa deklaruje, že kompetencia 
pre riešenie jednotlivých prípadov prináleží Kongre-
gácii pre náuku viery a ordinárovi územia, na ktorom 
k deliktu došlo, pričom Generálny sekretariát CEI je ná-
pomocný pri riešení týchto prípadov. Tieto partikulárne 
smernice boli vypracované na základe noriem (Normae 
de delictis), a Obežníka Kongregácie pre náuku viery, 
ktoré spravodajca tiež publikuje.

Čitateľ tu nájde aj list biskupskej komisie CEI pre 
charitatívnu a zdravotnícku službu adresovaný talian-
skym biskupom (5. marca 2014) na tému „Láska – liek 
proti ústupčivosti a duchovnej ľahostajnosti“.

Spravodajca publikuje aj Pastoračnú nótu Komisie 
CEI pre klérus a zasvätený život pod názvom Ordo 
virginum v Cirkvi v Taliansku. Dokument sa venuje 
osobitnej forme zasväteného života (zasvätené panny 
vo svete), ktorá sa rozšírila zvlášť po Druhom vatikán-

skom koncile, hoci má starodávne korene. Dokument 
má byť pomôckou pre biskupov pri rozpoznávaní tejto 
charizmy, udáva smernice a znaky pre vypracovanie 
spoločných kritérií a zavedenie spoločného postupu pri 
rozoznávaní, formácii a pastoračnej starostlivosti o za-
svätené panny. Dokument je rozdelený na tri časti, ktoré 
sa venujú povolaniu, formácii a životu svedectva zasvä-
tených panien.

V aktuálnom vydaní sú tiež publikované: List pred-
sedníctva CEI adresovaný Svätému Otcovi Františkovi 
pri príležitosti prvého výročia jeho zvolenia za pápeža 
(13. marec 2014); Posolstvo predsedníctva CEI k 90. 
dňu Katolíckej univerzity Sacro Cuore (4. máj 2014) 
na tému „Spolu s mladými, protagonistami budúcnos-
ti“; Záverečné komuniké zo zasadania Stálej rady CEI 
(Rím, 24.-26. marca 2014), ako aj kalendár na pastorač-
ný rok 2014/2015.

Na záver je publikované menovanie Mons. Nun-
zia Galantina, biskupa juhotalianskej diecézy Cassano 
all´Jonio, ktorého pápež František vymenoval 25. marca 
2014 za generálneho sekretára CEI. Tým ho potvrdil vo 
funkcii, nakoľko od 28. decembra 2013 vykonával túto 
funkciu len dočasne (ad interim).                             -sg-
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ZAHRANIČNÉ PERIODIKÁ

Aktuálne číslo rakúskeho periodika je tématicky za-
merané na manželskú lásku. Autor prvého článku pri-
pomína cez štatitstické ukazovatele súčasnú, nie prá-
ve jednoduchú realitu. Je zaznamenaný pokles párov, 
ktoré uzatvárajú manželstvo, naopak narastá počet 
manželstiev, ktoré sa ocitajú v kríze, z ktorej nachád-
zajú jediné riešenie – rozvod. Ani súčasná spoloč-
nosť nie je naklonená modelu tradičnej rodiny a dáva 
do centra záujmu životný štýl single, patchworkové 
rodiny, partnerstvá homosexuálov či alternatívne 
modely partnerstva. Cirkev sa však nesmie prispô-
sobovať tomuto trendu v spoločnosti. Práve v dobe 
pokroku, zmien a mobility hľadá človek istotu, bez-
pečie, niekoho, kto mu poskytne domov. Manželstvo 
a rodina sú miestom prijatia. Ďalší príspevok pripo-
mína dôležitosť priateľstva v manželstve. Niekoľko 
ďalších článkov sa aktuálne venuje problematike roz-
vedených a znovuzosobášených.

Novinárka a matka štyroch detí, Birgit Kelle-
ová, sa dostáva do povedomia čitateľov i širokej  

verejnosti. Zúčastňuje sa rôznych workshopov, je 
pozývaná do talkshow a otvorene hovorí  o nepo-
chopení, s ktorým sa žena – matka stretáva, ak chce 
ostať so svojimi deťmi doma a nemá ambíciu bu-
dovať kariéru. Práve feministické hnutia, ktoré sa 
štylizujú do pozície obrany práv žien, dokážu len 
ťažko prijať, ako spomína Kelleová, že sú tu ženy, 
ktoré nemajú potrebu ísť pracovať, ale chcú ostať 
doma a venovať sa tak svojim deťom a rodine. Ako-
by tieto snahy poznali len jeden spôsob uplatnenia 
ženy a to na trhu práce. Birgit Kelleová, nemecká 
Rumunka, pôvodne evanjelička, ktorá neskôr po 
období diskusií a hľadania konvertovala na katolíc-
ku vieru, sa so svojimi názormi neskrýva. Pre ňu je 
práve Katolícka cirkev miestom, kde žena nachádza 
podporu, pochopenie a uznanie.

Ďalšie príspevky sa venujú zhoršujúcej si-
tuácii prenasledovaných kresťanov v Pakistane 
ako aj osobnosti nedávno blahorečeného pápeža 
Pavla VI.                                             -ľh- 

Vision 2000 

Milovať ťa po všetky dni svojho života
Rakúsko, N. 5/2014

Či už ide o azylantov, svetobežníkov alebo duchov-
ne hľadajúcich – neustále narastá počet ľudí, ktorí 
trvale nemajú svoj domov. Nemálo z nich tým trpí. 
Autori článkov tohto periodika si kladú otázku, do 
akej miery treba byť zakorenený a naopak koľko je 
treba mať slobody. Čitateľom sa predstavuje Dielo 
pomoci don Bosca pre utečencov. Článok prináša 
niekoľko výpovedí mladých ľudí, ktorí museli ujsť 
so svojej domoviny a hľadať v cudzine azyl. Vo-
jenská pastorácia sa označuje za historicky najstar-

šiu formu pastorácie. O úlohách, ktoré je v rámci 
nej potrebné plniť a o živote na ceste,  hovorí kňaz 
Stefan Gugerel.

Čitateľom sa tiež predstaví mládežnícka iniciatíva 
„72 hodín bez kompromisu“, ktorá sa už presadila aj 
za hranicami Rakúska. Mladí, ktorí si v októbri vyhra-
dili konkrétny čas v prospech komunity a spoločnosti   
ukazujú na báze dobrovoľnosti,svoju angažovanosť 
a nasadenie v rámci sociálnych či ekologických pro-
jektov a tiež v manuálnej zručnosti.                    -ľh- 

Canisiuswerk

Cudzia domovina
N. 10-11/2013, Rakúsko


